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الفرق  اإقامة  على  الجتماعية  الل�سانيات  اأع��راف  ا�ستقرت 
بني حتققني  للغة: املنطوق واملكتوب. وترتبط اللغة املنطوقة على 
اإن  ثم  بالف�سحى.  املكتوبة  اللغة  وارتبطت  بالعامية،  وثيق  نحو 
ل  امل�ستويني  لكال  متباينة  ا�ستعمال  جمالت  فر�ض  اللغوي  الواقع 
تكاد تتعداها؛ فالعامية املنطوقة ميدانها التوا�سل اليومي وق�ساء 
احلوائج اليومية غري الر�سمية، اأما الف�سحى املكتوبة فقد �سغلت 
والتاأليف  والإع���الم  كالتعليم  الر�سمي  ببعدها  تت�سف  جم��الٍت 

والإبداع والن�سر، اإلخ.
منطوًقا  ليوؤدى  اأُِع��دَّ  الذي  املكتوب  اخلطاب  بني  منيز  ولكننا 
وبني اخلطاب املنطوق العفوي العتيادي؛ وعلى ذلك فاإن الف�سحى 
املنطوقة يف اخلطب واملناق�سات والربامج الثقافية والتدري�ض اإمنا 

جتري على ر�سم املكتوب وت�ساهيه على وجه التقريب.
التطبيقيني  والل�سانيني  النف�ض  الرتبويني وعلماء  وا�ستقر لدى 
الف�سحى   باللغة  يكون  اإمن��ا  ونقلها  املعرفة  وتلقي  التدري�ض  اأن 
الر�سمية؛ واإمنا كان ذلك لأ�سباب لغوية و ثقافية واجتماعية تت�سل 

بالفرق بني وظائف العامية والف�سحى. 
ي�سهد  العربي  اللغوي  امل�سهد  اأن  اإل  امل�ستقر  العرف  هذا  ومع 
الف�سحى يف  العامية على حمى  ي  تعدِّ تتمثل يف  اختاللٍت كبريًة  
الإعالم والتعليم؛ اأما يف الإعالم فذلك ظاهر للعيان وماثل يف كثري 
من الف�سائيات التي تبث بالعامية، وتتيح فر�ض املناق�سة بالعامية 
قورن  ما  اإذا  حم��دوًدا  يظل  الف�سائيات  هذه  خطر  ولكن  ا.  اأي�سً

بتغلغل العامية يف اأهم ميادين الف�سحى وهو التعليم.
�سار  العربية  واجلامعات  املدار�ض  يف  بالعامية  التدري�ض  اإن 
ًقا وخطرًيا على نحو ظاهر؛ وهو ميثل انتكا�سة كبرية  ا موؤرِّ ميثِّل همَّ
التدري�ض  اإلى  النزوع  اأن  ول�سك  وتعليمها.  الف�سحى  ن�سر  جلهود 
بالعامية ي�سبه اأن يكون  عماًل ل اإرادًيا ي�سدر عمن يرتكبونه دون 
مون �سورة  �سني  اإمنا يقدِّ وعي اأو اإدراك؛ ذلك اأن اأكر هوؤلء املدرِّ
وعدم  ال�سطحية،  اللغوية  وخلفيتهم  اللغوي  �سعفهم  عن  حقيقية 
وتكوينهم  املتعلمني  نفو�ض  يف  اللغوي  التحول  هذا  لأثر  اإدراكهم  

اللغوي واملعريف!! 

لغة التدري�س بين الف�شحى والع�مية
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ومعلوم لدى العلماء واملفكرين والل�سانيني النف�سيني اأن الطفل 
باللغة  ذلك  اأكان  املبا�سر؛  اللغوي  بالتعر�ض  اللغوية  كفايته  يبني 
املنطوقة اأو املكتوبة، واأنه مي�سي يف ا�ستدخال نظام هذه اللغة ليبني 
رد  نظاًما لغوًيا متكاماًل ميكنه من التوا�سل بها تلقًيا واإنتاًجا، وتطَّ
كلما  وتعلمها؛  اللغة  اكت�ساب  و�سرعة  التعر�ض  مدى  بني  العالقة 
على  وتاأ�سي�ًسا  ونوعيته.  الكت�ساب  وترية  زادت  للغة  التعر�ض  زاد 
ذلك فاإن التدري�ض بالعامية ي�سيع على الأطفال والرا�سدين فر�ض 
ويحرمهم  �ض،  م�سوَّ غري  �سليًما  بناًء  الف�سحى  العربية  نظام  بناء 
يف الوقت نف�سه  من القتدار على ر�سم حدود فا�سلة بني وظائف 
الف�سحى والعامية، ولعل هذا ينتهي اإلى خلل يف �سخ�سية الطفل 
تتبادلن  والعامية  الف�سحى  ب��اأن  �سعور  فيه  ينمو  حني  والرا�سد 

املواقع والوظائف. 
ثم اإن ثمة فرًقا كبرًيا بني العامية والف�سحى مفاده اأن العامية 
عفوية نق�سي بها احلوائج اليومية، وهي لي�ست ذات مرياث ثقايف 
واملعرفة  العلم  تلقي  على  ُتْقدرنا  ومعرفية  م�سطلحية  وذخ��رية 
واإنتاجها وتبادلها. وهكذا فاإن هذه املنزلة حمفوظة للف�سحى بال 
ا�ستقام  ملا  للعامية  معرفية  ذخرية  تلم�ض  حاولنا  اأننا  ولو  منازع، 
موا علًما ومعرفًة  لنا ذلك، فكيف ي�ستقيم لهوؤلء املدر�سني اأن يقدِّ

بالعامية؟
اخلطاب  لأع��راف  عجيبة   مفارقة  بالعامية  التدري�ض  وميثل 
املواقف  العامية مق�سورة على  اإذ  اأ�سلفنا؛  كما  امل�ستقرة  وقوانينه 
غري الر�سمية والف�سحى حتتل اأفياء اخلطاب الر�سمي بكل جتلياته 

واأعرافه. ولعل هذه املقارنة العجلى تظهر حجم هذه املفارقة:
يجل�ض ال�سباب يف املقهى لتناول ال�ساي مًعا ويتبادلون اأطراف 
وتعليقاٌت  �سحكاٌت  حديَثهم  وتقطُع  معينة،  ق�سية  يف  احلديث 
متباينة ال�سكل وامل�سمون؛ ولي�ض هذا امل�سهد م�ستهجًنا اأو م�ستغرًبا؛ 
فهو م�سهد عفوي من واقع احلياة اليومية ل ميلك اأحد اأن يعرت�ض 

عليه.
م فيها العلم واملعرفة بالعامية  واإذا انتقلنا اإلى قاعة درا�سية ُيقدِّ
اخلال�سة، وهو يف كل ذلك ي�ستح�سر جتارب من التجربة ال�سعبية 
ف  والتظرُّ ر  للتندُّ اأفًقا  بذلك  فيفتح  اخلال�سة،  بالعامية  املروية 
ا�ستعادة هيبة  اأو  املوقف  ال�سيطرة على  الوقت يف حماولة  واإهدار 
)ا�ستخدام  الر�سالة  بهذه  الطلبة  ا�ستح�سر  لقد  العلمّي؛  املجل�ض 
حاجز  فاأ�سقطوا  الر�سمية  غري  اليومية  حياتهم  مواقف  العامية( 
الر�سمية واأهدروا كرامة العلم وقدا�سة الوقت فتحّول الدر�ُض من 

�لنف�سي  �حلاجز  ل�سقوط  ذلك  كان  و�إمن��ا  َم�ْسَخرٍة؛  �إلى  َمْفَخرٍة 
�ساعت  ُكلِّه  هذا  وب�سحبة  بالف�سحى،  م  تقدَّ التي  املعرفة  وهيبة 

هيبة املعلِّم اأو الأ�ستاذ اجلامعي!
 ثم يعود الطلبة اإلى بيوتهم ل�ستكمال متطلبات الدرو�ض واملهام 
التعليمية املختلفة، فيفيئون اإلى املراجع وم�سادر املعرفة املختلفة، 
ذلك  فيخلِّف  العامية،  ل  بالف�سحى  نة  مدوَّ معرفية  م�سادر  وهي 
يف الطلبة حالًة من التعرُّ والت�سرذم بني ما يقوله املعلم بالعامية 
عليه  ر  يتوفَّ وما  ال�سيقة،  املحلية  بعاميته   تكون  وقد  امل�سرتكة، 

الطلبة يف املراجع وامل�سادر، في�سيقون بذلك اأميا �سيق.
عاودهم  لالإجابة  الطلبة  وجل�ض  المتحان  �ساعة  واإذا حانت   
ال�سعور ب�سداع ن�سفي يتحول اإلى �سداع ُكلِّي؛ فالأ�سئلة بالف�سحى! 
الطلبة  ع  يت�سدَّ اأن  يغلب  يفعلون؟؟  الطلبة  ه���وؤلء  ع�سى  فما 
لنا  ي�سرح  املعلُِّم  الأمر على وجوهه: هذا  وينف�سموا وهم يديرون 
بالعامية فنفهم ما يريد بالعامية، ويطلب اإلينا التزود من املراجع 
د �سيًئا؛ واإمنا جنهُد يف الحتفاظ مبا  واملراجع بالف�سحى فال نتزوَّ
اأنه �سرح  فهمناه بالعامية. واأما الآن فاإنه ي�ساألنا بالف�سحى رغم 

بالعامية، فما احلل؟
من  تلقوها  التي  بالعامية  �سيجيبون  الطلبة  اأن  الظّن  اأغلب 
مفردات  من  اأذهانهم  علق يف  ما  ببع�ض  ي�ستعينون  وقد  معلمهم، 
انف�سام  اإلى  تنتهي  اأن  الدائرة  هذه  وت�سبه  وتراكيبها،  الف�سحى 

لغوي يعقبه انف�سام نف�سي واجتماعي!
اأّن فيه �سيًئا  ُمَتخيَّاًل فال �سك  واإذا كان هذا امل�سهد الدرامّي 
اإلى  الطريق �سيف�سي  اأن امل�سي يف هذا  الواقعية؛ ذلك  كثرًيا من 

مثل هذا النف�سام والنف�سال.
متعددة  معاجلات  تقت�سي  اللغوية«  »الردة  هذه  معاجلة  ولعل 
الكفاية  اأن  وتاأهيلهم؛ ذلك  املعلمني  اإعداد  اأكرها بربامج  يت�سل 
املعرفة  لتقدمي  الرئي�ض  املفتاح  هي  الف�سحى  بالعربية  اللغوية 
اأو  املعلم  يكون  اأن  بذلك  املق�سود  ولي�ض  للمتعلمني.  واإي�سالها 
ًرا يف اأدائه اللغوي؛  ا يف النحو اأو متقعِّ الأ�ستاذ اجلامعي متخ�س�سً
واإمنا يكون قادًرا على اأداء حما�سرته بعربية ف�سحى �سليمة بعيدة 

عن العامية وال�سوقية. 
اإن هذا الإعداد اللغوي الرتبوي والعملي للمعلمني كفيل بالق�ساء 
ا يف العربية؛ هذه املقولة التي يركن  على مقولة: اأنا ل�ست متخ�س�سً

اإليها كثري من امل�ستغلني بالتعليم على اختالف تخ�س�ساتهم.  
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